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PARECER

Ementa do Projeto de Lei: Concede Abono valor de R$ i.200,00 (um mii e duzentos reais)
aos Serviriores da Câmara de Vereadores de Lavras do SLri - RS.

Relatório:

A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa" por iniciativa do Poder
Legislativo Municipal, sob a forma de Projeio de Lei, tendo como objetivo conceder abono aos

Servidores da Casa, tendi--r em r.ísia a defasagem ãils seus vencimentos os quais nãu softem
aumento há anos.

Presentemente" o Projeto encontra-se nesta Comissão, conlbrme distribuição
regimentai, estando sob a responsa-bilidade desta Relatonaparu análise desta Comissão.

Aspecto Téenico:

O Projeto de Lei vem acompaúado de Demonstrativo Financeiro, onde

csnsta a disponibi lidade fi nanceira.

O Proieto de Lei está cÍn con&rmidade com cs preceit*"r constitucionais §
legais vigentes" verificados pela Assessoria Jurídica e pela Comissão de Constituição e Justiça

desta Casa.

Veriflca-se a necessidade da apresentação de Emendas Modificativas **
Parágrafo único do art. I 

o e no art. 2"" passando estes a terem a seguinte redação:

drt. 1o.......

Parágrafo único. O a-bono concedido será de forma provisória e eventuai,

no mês de janeiro do corrente ano.

Art. 2o O abono criado por esta Lei não seni incorporado para neúum
efeito legal à remuneração dos Servidores.

Conc!usão:

Aiém dos Êmdamenias jurfdicos, constântes no Parecer inforrriativo cio

Senhor Assessor iiirídico desta Casa, e os aspect-"s legais e ccrstitucionais constântes Ír+

Farecer da Cornissão de Constituição" Justica- Segurança Púbtrica e Direitos Huraanos, o preijetei

vem acompanhado das peças orçamentárias/financeiras necessárias para a sua análise.
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Diante do exposto, este Parecer é favorável à tramitação do presente projeto
de Lei com as emendas apresentatlas púr esta Comissão .

Este é * Parecer.

Sala "Severino Siircira" da Câmara de Vereadores de Lavras do Sui" 20 de
janeiro úe2ü22

Vereadora elxera Mesa Prates - Relatora

f*-*... . .. (_,- '.*_1:
ereador Clemar Biaggi -V Revisor
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